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A pesquisa Sondagem Industrial mostra que, pela primeira 
vez em dez anos, houve aumento de emprego no mês 

de dezembro. De acordo com o estudo da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), divulgado ontem (21), o índice de 
evolução do número de empregados ficou em 50,5 pontos, 
acima da linha divisória de 50 pontos, demonstrando cres-
cimento do emprego.  A atividade industrial encerrou o ano 
relativamente forte, embora os sinais de desaceleração já pos-
sam ser percebidos. Segundo a pesquisa, produção industrial 
caiu em dezembro de 2020, quebrando uma sequência de seis 
meses consecutivos de crescimento. O índice de evolução da 
produção ficou em 46,8 pontos, abaixo da linha divisória de 
50 pontos, ou seja, reflete queda da produção na comparação 
com o mês anterior. Os estoques continuam abaixo do plane-

Emprego cresce na indústria em um movimento atípico para dezembro

jado e, segundo a CNI, o problema de escassez de insumos, que 
já havia ganho importância inédita no terceiro trimestre do ano 
passado, preocupou ainda mais os empresários.

Indústria Cerâmica está otimista com agenda setorial para 2021 

Nos últimos meses a Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal se organizaram e fizeram avançar pautas estra-

tégicas não só para a indústria, mas para a economia brasileira 
como um todo.  Dentro desse contexto, a Associação Paulista 
das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER), teve um papel im-
portante dentro da mobilização empresarial e no Legislativo, na 
defesa de pautas setoriais como o novo Marco Regulatório do 
Gás Natural. O asfaltamento das estradas vicinais vem sendo 
cobrando pela ASPACER desde 2008. Nestes últimos anos a en-
tidade formalizou o pedido a todos os governadores do Estado. 

Prazo para Contribuição Sindical Patronal vai até 31 de janeiro

Vai até o dia 31 de janeiro, o prazo regular para recolhi-
mento da Contribuição Sindical Patronal.  A contribuição 

tem por finalidade o custeio de atividades essenciais das en-
tidades sindicais, permitindo preservar sua autonomia, asse-
gurando que possam defender os interesses das categorias, 
representando-as perante autoridades, órgãos governamentais 
e fóruns de deliberação, além de firmar convênios e parcerias. 
Com a redação dada aos artigos 578 e 579 da CLT, pela Lei 
13.467/17, a Contribuição Sindical tornou-se facultativa e, por-
tanto, restou afastada sua natureza tributária e seu enquadra-
mento na previsão do art. 149 da Constituição Federal. Confor-
me determinação legal, independentemente de realização de 

assembleia ou de previsão estatutária, a cobrança da Contribui-
ção Sindical ocorre anualmente, no mês de janeiro, que tem como 
base de cálculo o capital social das empresas. A distribuição dos 
recursos arrecadados observa o disposto no artigo 589 da CLT, 
sendo 60% destinado ao sindicato que representa a categoria, 
20% para a Conta Especial Emprego e Salário (CEES) do Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE), 15% à federação estadual e 
5% à Confederação.  Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (19) 3545-9600 ou pelo e-mail financeiro@aspacer.com.
br. Confira a tabela de contribuição no site: http://www.aspacer.
com.br/contribuicao-sindical/ e a emissão da guia no link: https://
sindical.caixa.gov.br/sitcs_internet/contribuinte/login/login.do

A CoopAspacer iniciou 2021 com muitas novidades 

E   para você não ficar de 
fora dessas novidades 

e ter agilidade na liberação 
de crédito é importante ter 
seu cadastro atualizado. Sai-
ba como clicando no vídeo ao 
lado.

Governo Federal apresentou várias medidas de desburo-
cratização e simplificação, com destaque para a dispen-

sa de licenciamentos de alvará de construção e habite-se para 
obras e edificações consideradas de baixo risco e a classificação 
de risco para atos públicos de liberação de direito urbanístico. 
Para o secretário-especial de Desburocratização, Gestão e Go-
verno Digital, Caio Paes de Andrade, a transformação digital e 
a Lei da Liberdade Econômica estão permitindo que o Governo 

Governo lança resolução que facilita a dispensa para alvará de construção e 
habite-se

tire o peso da burocracia. “ Ao conceder alvarás para atividades de 
baixo risco de forma digital e automática, a administração pública 
se concentra naquilo que realmente importa, que são as opera-
ções que podem oferecer maior risco. Dessa forma, contribuímos 
para uma gestão mais simples e eficiente do Estado, com foco na 
geração de empregos e aumento da renda da população”, refor-
çou Andrade. 

Fonte:Planalto.gov

Em 2016, foi aprovado um projeto executivo para o início das 
obras de pavimentação de 17km dessas estradas em vários tre-
chos do polo cerâmico. No entanto o processo não avançou para 
fase de licitação.Nesta semana houve uma conversa da ASPACER 
sobre o asfaltamento das vicinais com o vice-governador, Rodrigo 
Garcia. “O diálogo com o vice-governador deixou-me animado. Os 
procedimentos burocráticos sobre o anúncio de um pacote esta-
dual de obras em vicinais estão em fase de conclusão. Teremos 
novidades nas próximas semanas”, conclui o diretor de relações 
Institucionais da ASPACER Luís Fernando Quilici.

A atividade industrial encerrou o ano relativamente forte

http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2021/01/CoopAspacer-Cadastro.mp4

